ACTIVITATEA DE CERCETARE

Interviuri cu martori
Interviul cu martorii reprezintă „istoria orală”. Pentru mult timp studierea istoriei sa referit numai la state şi oameni de stat. Istoria orală, printre altele, a schimbat
acest lucru. Istoria orală se ocupă cu înregistrarea şi interpretarea experienţelor
subiective ale indivizilor, în special ale acelora care nu sunt în centrul atenţiei
publice. Memoriile acestora sunt recuperate prin interviuri. Prin memorii personale
istoria prinde viaţă. Faptele luate din cărţi devin „umane”, mai interesante şi mai
animate.
Unde găsim martorii?
Oricine poate fi un martor. Cea mai bună metodă de a găsi unul este să căutaţi prin
apropiere, printre vecini, rude sau cunoscuţi. Puteţi să luaţi în calcul cluburile,
asociaţiile, partidele sau bisericile. Acestea v-ar putea ajuta să stabiliţi contacte cu
viitori parteneri de interviu. Un anunţ în presa locală poate fi la fel de util în
procesul de identificare a martorilor. În funcţie de ceea ce vreţi să ştiţi, poate fi
interesant să intervievaţi persoane din generaţii sau clase sociale diferite. Uneori
este chiar recomandat să comparaţi puncte de vedere diferite (politic, ideologic sau
religios).
Ce poţi afla de la martori?
În timpul unui interviu puteţi afla lucruri care definesc modul de viaţă al partenerului de discuţii. Din amintirile personale ale intervievatului puteţi înţelege cum
schimbările politice, economice sau sociale le-au afectat viaţa, cum au trăit aceste
schimbări şi cum le percep ei acum, retrospectiv. Cazurie particulare pot pune în
lumină circumstanţe care lipsesc din sursele scrise. În orice caz, concentrarea
maximă într-un interviu nu trebuie să cadă asupra faptelor istorice, ci asupra
experienţelor personale, percepţiilor şi remorării trecutului în raport cu viaţa şi prezentul martorului.
Cum realizăm un interviu?
Aţi putea crede că „oricine poate vorbi şi răspunde la întrebări”. Prin astfel de
abordări atât cei care luau interviuri, cât şi martorii au avut experienţe neplăcute în
derularea discuţiei. Conversaţia a fost oprită încă din faza primară pentru că fie nu
funcţiona echipamentul tehnologic de înregistrat, fie pentru că intervievatorul nu
ştia ce întrebări să pună, fie pentru că martorul nu înţelegea întrebările care îi erau
adresate. Găsiţi aici câteva sfaturi, astfel încât să vă asiguraţi că lucruri precum
cele menţionate mai sus nu vi se vor întâmpla şi vouă:
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Pregătirea
 Informaţi-vă cât de mult posibil despre subiect (prin manuale şcolare, enciclopedii, cărţi de referinţă etc.).
 Gândiţi-vă cui vreţi să luaţi interviu (bunici, vecini etc.).
 Strângeţi informaţii generale despre martori (nume, vârstă, adresă, profesie,
background academic etc.).
 Stabiliţi contacte personale prin scrisori şi/sau telefon, ocazii în care veţi prezenta membrii grupului şi tema de cercetare.
 Dacă martorul ezită, sugeraţi trimiterea în avans a întrebărilor de interviu.
Mărturia poate să fie anonimă.
 Gândiţi-vă la obiectivul interviului: Doriţi informaţii stricte pe subiect sau este
mai importantă povestea de viaţă a martorului? Căutaţi „puntea de legătură”.
 Puneţi cât mai multe întrebări deschise (Cum? De ce? Când? Unde?), scurte şi
comprehensibile.
 Realizaţi o „probă” de interviu în cadrul echipei.
 Uneori este extrem de dificil pentru un martor să vorbească despre experienţa
lui/ei de viaţă. Unii pot plânge. Dacă vă este teamă de astfel de situaţii puteţi
lua în calcul prezenţa unui adult atunci când luaţi interviul.
Chiar înainte de interviu
 Verificaţi aparatele de înregistrat (camere video, MP3 player etc.). Întrebaţivă, de exemplu: Sunt bateriile încărcate?
 Când mergeţi în grup să luaţi un interviu gândiţi-vă cum să împărţiţi sarcinile
între voi. Cine să întrebe ce? Cine să răspundă de aparatură? Cine să fie atent
la ceas?
 Încercaţi să memoraţi întrebările astfel încât să nu fie nevoie să citiţi mereu
de pe foaie. Gândiţi-vă la o întrebare directă, deschisă, pentru a începe discuţia (de exemplu: „Ce v-a determinat să emigraţi?”).
 Cumpăraţi un mic cadou de mulţumire pentru martor (un buchet de flori de
exemplu).

Interviul
 Fiţi punctuali şi mulţumiţi martorilor în avans pentru timpul acordat.
 Prezentaţi-vă. Aduceţi din nou aminte la ce se referă proiectul de cercetare.
 Începeţi interviul într-o manieră care să încurajeze partenerul de discuţii să
vorbească fără temere (o întrebare directă; aduceţi fotografii sau alte surse).
Nu întrerupeţi martorul în faza de început a conversaţiei; în schimb notaţi
posibilele idei care ar merita dezvoltate ulterior.
 În a doua parte a conversaţiei uitaţi-vă peste notiţe şi puneţi întrebări, astfel
încât să încercaţi să umpleţi acele „goluri” care există în povestea martorului.
 Întrebaţi martorul despre fotografii, documente, ziare sau materiale din
perioadă care fac referire la subiectul discuţiei.
 Mulţumiţi martorului pentru interviu şi întrebaţi-l dacă este posibilă o nouă
întâlnire, în eventualitatea în care veţi considera că sunt necesare clarificări.
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Evaluarea
Pentru o bună evaluare a interviului încercaţi să urmăriţi paşii indicaţi mai jos:
1. Realizaţi o stenogramă a interviului (în întregime sau doar părţi). Acest lucru
va face mai uşoară mai târziu identificarea pasajelor importante ale discuţiei.
2. Scrieţi o scurtă biografie a martorului, cuprinzând cele mai importante
evenimente ale acestuia, de la naştere şi până la momentul interviului.
3. Creaţi un portret al persoanei: Care au fost cele mai importante evenimente şi
experienţe ale vieţii sale?
4. Evaluaţi interviul prin relaţia stabilită cu subiectul cercetării: Care sunt
informaţiile noi? Ce vă convinge mai mult? Există elemente lipsă ori
contradictorii în interviu? Cum vă explicaţi aceste „goluri”? Care sunt indiciile
care scot în evidenţă punctul de vedere al martorului faţă de aspectele
centrale ale subiectului cercetării?
5. Comparaţi discursul martorilor cu alte informaţii/surse. Ce spun alţi martori
despre acelaşi subiect? Ce scriu istoricii în cărţile lor despre acel subiect?
Există contradicţii între poziţia martorilor şi cele ale altor persoane? Cum pot
fi aceste contradicţii explicate?
6. Care sunt cele mai importante afirmaţii ale partenerilor de interviu referitor la
subiectul proiectului de cercetare? Scrieţi-le cuvânt cu cuvânt ca să le puteţi
cita corect mai târziu.
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